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3

ВСТУП.
0.1. Загальні відомості про навчальний заклад.
Навчальний заклад було відкрито на виробничій базі Черкаського
хімічного комбінату у 1966 році відповідно до Постанови Ради
Міністрів СРСР від 07 листопада 1963 р. № 1210. Перша назва –
технічне училище № 2 м. Черкаси (наказ Державного комітету Ради
Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти від 04 травня 1966 р.
№ 57).
З метою створення сучасної моделі вищого навчального закладу
з підготовки фахівців для сфери підприємницької діяльності училище
в 1995-1999 роках було включено до складу українських навчальних
закладів – учасників проекту «Створення комерційних центрів в
Україні в рамках консультативної Програми «ТРАНСФОРМ» Уряду
ФРН, що надало змогу кардинально змінити вектор розвитку.
Реорганізація у Черкаський державний бізнес-коледж (далі по
тексту – Бізнес-коледж) відбулася 29 серпня 2000 року на підставі
наказу № 412 Міністерства освіти і науки України за погодженням
Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України.
У 2001 році в Бізнес-коледжі запроваджено підготовку за
освітнім ступенем бакалавр.
У 2017 році заклад освіти підтвердив статус закладу вищої освіти.
Міністерство освіти і науки України затвердило нову редакцію
Статуту Черкаського державного Бізнес-коледжу наказом № 503 від 28
березня 2017 року.
Бізнес-коледж заклад вищої освіти, що провадить освітню
діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів бакалавра, здійснює
прикладні наукові дослідження та проводить творчу мистецьку
діяльність. Бізнес-коледж також здійснює підготовку фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та освітньопрофесійного рівня фаховий молодший бакалавр.
Рішенням Державної податкової інспекції у м. Черкасах
Головного управління ДФС у Черкаській області від 19 червня 2017
року № 1723014600310 Бізнес-коледж включено до Реєстру
неприбуткових установ та організацій.
Рішенням від 27 червня 2018 № 23-8/VІІ Черкаська обласна рада
надала згоду на передачу цілісного майнового комплексу Бізнесколеджу з державної власності до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Черкаської області.
Цього ж року відповідно до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» заклад освіти було передано на
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фінансування з обласного бюджету.
У 2020 році продовжувався процес подальшого розвитку Бізнесколеджу в умовах імплементації Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту». Заклад освіти нарощує
конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг Черкаської області.
Цей процес базується на загальних концептуальних засадах
стратегічного розвитку навчального закладу на 2016-2021 роки та
проводився на підставі затверджених планів роботи Бізнес-коледжу на
2019-2020 та 2020-2021 навчальні роки.
Станом на 01.10.2020 р. у Бізнес-коледжі навчається 1041
здобувач освіти, у т. ч. 971 особа за денною (у 2019 – 973) та 79 осіб за
заочною (у 2019 – 104) формами навчання. При цьому, 322 особи
(30,9% від контингенту здобувачів освіти) набуває освіту за кошти
фізичних і юридичних осіб.
Крім того, на різноманітних курсах у 2020 році навчалося близько
300 слухачів, з них на підготовчих курсах для вступу до Бізнес-коледжу
– 253 особи.
Продовжувалося
проведення
курсів
за
програмою
«Підприємництво та бізнес-планування» на підставі договору між
Бізнес-коледжем та Черкаським обласним центром зайнятості. 12
лютого 2020 року відбувся тринадцятий випуск слухачів курсів.
Необхідно зазначити, що за останні чотири роки загальна
кількість вступників, зарахованих на І курс, та контингент здобувачів
освіти залишаються практично сталими.
У 2020 році освітній процес у Бізнес-коледжі забезпечували три
випускові кафедри «Обліку та фінансів», «Економіки, підприємництва
та маркетингу» , «Комп'ютерної інженерії та інформаційних
технологій», три відділення: «Дизайну», «Підприємництва і
маркетингу», «Інженерії програмного забезпечення» та сім циклових
комісій: «Дизайну», «Іноземних мов», «Програмування», «Суспільних
дисциплін та фізичного виховання», «Української мови та літератури»,
«Фундаментальних дисциплін», «Кураторів та соціальних педагогів».
До того ж, відповідно до діючої ліцензії Бізнес-коледж надає
освітні послуги з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади
України.
Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним
ступенем “Фаховий молодший бакалавр” та вищої освіти ОКР
«Молодший спеціаліст», і освітнього ступеня «Бакалавр», та
ліцензійний обсяг за ними подано у таблицях 1а, 1б, 1в. У таблиці 1г
наведені дані щодо сумарного контингенту здобувачів освіти у
відповідних роках.
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Таблиця 1а. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги підготовки
за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр1
Шифр та
найменування галузі
знань
02 Культура і
мистецтво
05 Соціальні та
поведінкові науки
07 Управління та
адміністрування

12 Інформаційні
технології

022 Дизайн

Ліцензований обсяг
д.
з.
50
-

051 Економіка

50

-

076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
075 Маркетинг
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
071 Облік і оподаткування
123 Комп’ютерна мережа
121 Інженерія комп’ютерного
забезпечення

60

-

40
30

-

55
60
60

-

405

-

Код та найменування
спеціальностей

ВСЬОГО, осіб

Таблиця 1б. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги підготовки
за освітньо-професійним ступенем молодший спеціаліст2
Шифр та
найменування
галузі знань
02
Культура і
мистецтво
05
Соціальні та
поведінкові
науки

Код та
найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг
2018 р.
2019 р.
д.
з.
д.
з.

2020 р.
д.
з.

022 Дизайн

50

-

50

-

50

-

-

-

051 Економіка

50

-

50

-

50

-

-

-

60

-

60

-

60

-

-

-

40

-

40

-

40

-

-

-

30

-

30

-

30

-

-

-

55

-

55

-

55

-

-

-

076
Підприємництво
, торгівля та
біржова
діяльність
07 Управління та 075 Маркетинг
адміністрування 072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування
071 Облік і
оподаткування

1

2017 р.
д.
з.

У 2019 році, згідно із Законом України «Про освіту» було здійснено перший набір за цим
освітньо-професійним рівнем), (д. - денна форма навчання; з.- заочна форма навчання).
2 У 2019 році, згідно із Законом України «Про освіту» було здійснено останній набір за цим
освітньо-кваліфікаційним рівнем), (д. - денна форма навчання; з.- заочна форма навчання).
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Шифр та
найменування
галузі знань

12 Інформаційні
технології

Код та
найменування
спеціальності
121 Інженерія
комп’ютерного
забезпечення
123 Інженерія
програмного
забезпечення

ВСЬОГО, осіб

2017 р.
д.
з.

Продовження таблиці 1б.
Ліцензований обсяг
2018 р.
2019 р.
2020 р.
д.
з.
д.
з.
д.
з.

60

-

60

-

60

-

-

-

60

-

60

-

60

-

-

-

405

-

405

-

405

-

-

-

Таблиця 1в. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги
підготовки за освітнім ступенем бакалавр
Шифр та
найменування
галузі знань

Код та
найменування
спеціальності

05
Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка

07
Управління та
адміністрування

076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність
075 Маркетинг
071 Облік і
оподаткування

ВСЬОГО, осіб

2017 р.
д.
з.

Ліцензований обсяг
2018 р.
2019 р.
д.
з.
д.
з.

2020 р.
д.
з.

20

20

30

10

30

10

30

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

90

90

100

80

100

80

100

80

Таблиця 1г. Загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців

РАЗОМ, осіб

2017 р.
д.
з.
495
90

2018 р.
д.
з.
505
80

2019 р.
д.
з.
505
80

2020 р.
д.
з.
505
80

Відповідно до наказу управління освіти і науки Черкаської
обласної державної адміністрації від 04.07.2016 року №194, Бізнесколедж визначено атестованим з надання освітніх послуг у сфері
загальної середньої освіти до 2026 року.
Акредитаційної комісія України визнала заклад освіти
акредитованим освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціальностей:
«Економіка», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» до 2025 р.
Також Бізнес-коледж визнано акредитованим за рівнем
«Молодший спеціаліст» зі спеціальностей: «Інженерія програмного
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забезпечення» - до 2028 р., «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», «Маркетинг», «Економіка», «Дизайн» - до 2027 р.; «Облік
і оподаткування», «Комп’ютерна інженерія» - до 2026 р.; «Фінанси,
банківська справа та страхування» - до 2025 р.
Здійснюється робота з акредитації всіх спеціальностей освітньопрофесійного рівня “Фаховий молодший бакалавр”.
У звітному періоді забезпечене виконання законодавства
України, наказів Міністерства освіти і науки України, розпорядчих
документів інших міністерств і відомств, державних освітніх програм.
З метою інформування про свою діяльність на посаді директора,
безпосереднього спілкування та відповідей на питання учасників
освітнього процесу та інших зацікавлених осіб директор Бізнесколеджу особисто веде сторінки у соціальних мережах Facebook,
Twitter, Instagram/
Текст звіту директора на Конференції трудового колективу за
підсумками роботи у 2020 році оприлюднено на веб-сайті
http://www.csbc.edu.ua.
0.2. Організація освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19.
Пандемія COVID-19 вплинула практично на всі аспекти
функціонування Бізнес-коледжу. Звичайно, найбільша увага, в сенсі
протидії негативним наслідкам впливу пандемії, приділялася
забезпеченню збереженню життя і здоров’я учасників освітнього
процесу та належному рівню організації освітнього процесу.
На виконання вимог законодавства України та розпорядчих
документів МОН України навесні 2020 року весь навчальний процес
здійснювався дистанційно. Контроль успішності студентів та
викладання забезпечувалося завдяки СДН MOODLE, комунікаційних
засобів Skype, Zoom, Viber.
Результати літньої сесії засвідчили задовільний рівень підготовки
студентів з використанням дистанційної форми навчання.
Практика показує перевагу очної форми навчання над змішаною,
а змішаної над виключно дистанційною.
Враховуючи це, незважаючи на наростання проявів пандемії з
початком нового 2020/2021 навчального року адміністрацією Бізнесколеджу, було прийняте рішення про максимальне забезпечення
можливості студентів навчатися в аудиторіях. Це рішення адміністрації
було підтримане і Вченою і студентською радами закладу освіти.
Завдяки виваженим діям адміністрації, навчанню учасників процесу
особливостям життєдіяльності в умовах пандемії, запровадженню
жорстких санітарних заходів на території Бізнес-коледжу, зменшенню
кількості присутніх в аудиторіях на заняттях студентів до
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рекомендованої уповноваженими органами кількості, проведенню
лекцій он лайн, вдалося забезпечити комбіновану форму навчання
впродовж першого семестру поточного навчального року, тоді як
переважна більшість закладів вищої та фахової передвищої освіти
м. Черкас і області перейшли на виключно дистанційну форму
навчання.

1. НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Формування контингенту здобувачів освіти
Вступна кампанія у 2020 році здійснювалась на підставі Умов
прийому, затверджених Міністерством освіти і науки України, Правил
прийому до Черкаського державного бізнес-коледжу та інших
нормативно-правових документів. Вступна кампанія до закладу освіти
пройшла без зауважень з боку Міністерства освіти і науки України,
Черкаської обласної державної адміністрації, правоохоронних органів
та громадських організацій. Впродовж року Бізнес-коледж вів активну
профорієнтаційну роботу для забезпечення високих показників
прийому абітурієнтів.
Обсяг регіонального замовлення на 1 вересня 2020 року склав 211
осіб. У грудні 2020 року він був скорегований на засіданні комісії
Черкаської облдержадміністрації до 213 осіб.
Дані щодо результатів вступної кампанії подані нижче в таблицях
2а, 2б, 2в:
Таблиця 2а. Результати подання заяв
Освітній/освітньопрофесійний ступінь
Бакалавр (на базі ОКР
молодший спеціаліст)
Фаховий молодший
бакалавр (на базі
БЗСО)
Фаховий молодший
бакалавр (на базі
ПЗСО)
ВСЬОГО

Подано
Подано в
Кількість
Всього
електронпаперо-вому вступни-ків,
заяв, шт. ному вигляді,
вигляді, шт.
осіб
шт.

67

-

67

65

253

-

253

231

223

223

-

55

543

223

320

351
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Таблиця 2б. Найбільш популярні спеціальності серед вступників на
основі базової середньої освіти.
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення
022 Дизайн
123 Комп’ютерна інженерія
075 Маркетинг

Всього заяв, шт.

75
70
27
26

Таблиця 2в. Конкурс заяв на одне місце регіонального замовлення

Код та
найменування спеціальності

022 Дизайн
051 Економіка
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
075 Маркетинг
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
071 Облік і оподаткування
121 Комп’ютерна інженерія
123 Інженерія програмного забезпечення

Конкурс на місця
регіонального
замовлення, осіб на 1
місце
3,2
1,0
1,1
1,7
1,0
1,1
1,0
3,6

Тенденції уподобань абітурієнтів при виборі майбутньої професії
не змінилися. Як і в минулому році найбільша кількість абітурієнтів,
які подали заяви на вступ – це мешканці м. Черкаси (55%) і Черкаської
області. Разом з тим, на навчання до Бізнес-коледжу поступили також
12 мешканців Київської, Вінницької, Полтавської, Херсонської,
Житомирської, Донецької та Дніпропетровської областей.
Структура контингенту зарахованих осіб:
1)
студенти, які вступили на базі базової загальної середньої
освіти – 65,8%;
2)
студенти – на базі ОКР «молодший спеціаліст» - 18,5%;
3)
студенти – на основі повної загальної середньої освіти –
15,7%.
Впродовж 2020 року з різних причин з числа здобувачів освіти
Бізнес-коледжу відраховано 56 особи (табл. 3).
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Таблиця 3. Дані, щодо кількості відрахованих здобувачів освіти та
причини їх відрахування, осіб

Рік

2017
2018
2019
2020

Відраховано осіб
з них, які
Причини відрахування
навчалися
Всього

29
43
56
56

Непереведен
за кошти
за
виконання до
за
фізичних і
інші
бюджетні
ня вимог
інших
власним
юридичних
причини
кошти
навчально закладів бажанням
осіб
го плану
освіти

16
9
19
16

13
34
37
40

17
23
21
17

2
5
8
3

10
15
27
35

2
0
0
1

Зростання конкуренції на ринку освітніх послуг, значна кількість
абітурієнтів, яка поступає на навчання у закордонні ЗВО, зміна підходів
до формування контингенту здобувачів освіти, які навчаються за
бюджетні кошти, несприятлива економічна ситуація в державі
спричиняє падіння платоспроможності населення та суттєво
ускладнювали виконання планових показників прийому на навчання.
Загальна кількість здобувачів вищої освіти у м. Черкаси та Черкаській
області постійно зменшується, відповідно зменшується і кількість осіб,
які беруть участь в ЗНО (табл. 4).
Таблиця 4. Кількість учасників ЗНО на регіональному, міському
рівнях у порівнянні з кількість здобувачів освіти Коледжу, які брали
участь у ЗНО у 2020 році 3
З них
Кількість
здобувачі
Назва предмету учасників на
вищої освіти
ЗНО
рівні регіону,
Бізнесосіб
коледжу, %

Кількість
З них
Кількість
учасників,
здобувачі
здобувачів
здобувачів
вищої освіти
освіти з
освіти з
БізнесБізнестехнікумів і
коледжу, % коледжу, осіб
коледжів, осіб

2019 рік
Українська
мова і
література
Історія
Математика

9017

2,4

2342

9,1

212

5855
3948

1,8
2,5

1565
604

6,7
16,4

107
99

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання здобутих на основі повної загальної середньої освіти,
2019 рік, с. 22-23. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/08/ZVIT-ZNO_2019Tom_1.pdf
3
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Продовження таблиці 4.
2020 рік
Українська
мова і
література
Історія
Математика

7525

2,3

1472

15,1

222

5109
3831

3,3
2,6

945
629

17,8
16,1

168
101

Як видно з даних наведених у поданій вище таблиці, вступники
до Бізнес-коледжу складають суттєвий відсоток осіб, які брали участь
у ЗНО.
Для більш коректного порівняння результатів ЗНО різних
навчальних закладів необхідно поряд з критерієм «рейтинговий бал»
враховувати кількість здобувачів освіти учасників ЗНО.
Для об’єктивізації даних щодо результатів ЗНО здійснене
порівняння даних щодо результатів ЗНО у 2019 та у 2020 роках в
середньому по Україні, по Черкаській області з даними щодо
результатів ЗНО здобувачів освіти Бізнес-коледжу (табл. 5).
Таблиця 5. Порівняння загальноукраїнських, регіональних
результатів проходження ЗНО всіма категоріями здобувачів освітивипускників шкіл, ПТНЗ, технікумів, коледжів та результатів
проходження ЗНО здобувачами освіти Коледжу4
Не подолали
Не подолали
поріг ЗНО в
поріг ЗНО в
середньому
по
Назва предмету ЗНО середньому
Черкаській
по Україні, %
області, %

Не подолали поріг
ЗНО здобувачів
освіти, які
навчаються в
Бізнес-коледжі, %

2019 рік
Українська мова і
література
Історія
Математика
Українська мова і
література
Історія
Математика

16,4

8,6

3,8

18,0
22,8
2020 рік

11,6
12,6

0,0
1,0

10,07

9,85

0,00

16,30
16,03

17,25
14,47

0,60
5,60

Наведені вище дані дозволяють зробити висновок про належний
рівень підготовки здобувачів освіти із загальноосвітніх дисциплін у
Бізнес-коледжі та про високий професійний рівень викладацького
складу Коледжу.
4

Там же
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1.2. Профорієнтаційна робота
Упродовж
звітного
періоду
профорієнтаційна
робота
здійснювалася за різними напрямами і формами: у рамках днів
відкритих дверей, заходів до здійснення яких залучалися учні
випускних класів шкіл та груп закладів професійної (професійнотехнічної) освіти м. Черкаси, участі у тематичних конкурсах, майстеркласах та олімпіадах, тижнях відділень. Також інтенсивно
здійснювалася профорієнтаційна робота викладачами Бізнес-коледжу,
які зустрічалися безпосередньо з учнями випускних класів шкіл м.
Черкас та області.
Зокрема були проведені профорієнтаційні заходи в районах
Черкаської області та м. Черкаси.
Четвертий рік проводяться безкоштовні курси програмування за
напрямом Scratch для учнів 6-7 класів, та напрямом Python для учнів 89 класів. Курси IT KIDS організовані Cherkasy ІТ Cluster спільно з
Бізнес-коледжем, при партнерській підтримці всеукраїнської мережі
клубів кодування Code Club UA.
В 2020 році пройшло перезавантаження курсів, в умовах
карантину всі групи успішно перейшли в онлайн формат, а також
вперше реалізувався літній сезон IT KIDS summer camp online . Загалом
за змішаною системою програмами проекту IT KIDS було охоплено 147
слухачів.
У Коледжі традиційно проводяться «Дні відкритих дверей» на
яких проходять зустрічі з абітурієнтами та їх батьками. Під час цих
зустрічей абітурієнти мають змогу отримати докладну інформацію та
вичерпні відповіді на запитання, які їх цікавлять, а також різноманітні
інформаційні матеріали про Бізнес-коледж.
Доброю традицією є залучення до проведення «Днів відкритих
дверей» студентського активу. Здобувачі освіти, які мають значні
навчальні здобутки та беруть активну участь в громадському житті є
найкращою рекламою для Бізнес-коледжу.
Важливою є й індивідуальна профорієнтаційна робота, яка
полягає у запрошенні абітурієнтів на культурно-масові, навчальновиховні заходи у Бізнес-коледжі, організація майстер-класів та
виставок.
Останніми роками для професійної орієнтації все інтенсивніше
використовуються можливості, які надає Інтернет та соціальні мережі.
Викладання англійською мовою є перспективним і, з огляду на
забезпечення високої репутації Бізнес-коледжу і з огляду на подальший
розвиток міжнародного співробітництва в рамках Програми
Європейського Союзу «Erasmus+».
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Крім того практика беззаперечно свідчить, що здатність до
працевлаштування випускника, який мав значний обсяг фахової
підготовки англійською мовою, значно вища, ніж у такого, що її не мав.
І це зрозуміло, бо такий фахівець не лише володіє своєю спеціальністю,
а й може здійснювати комунікацію із виробничих питань і з
роботодавцем, і з колегами за межами України.
Продовжується практика поділу здобувачів освіти 1 курсу
Коледжу на групи для проведення занять з англійської мови відповідно
до рівня їх знань, а не спеціальностей. Всі здобувачі освіти І та ІІ курсу,
які вступили до Коледжу на базі базової загальної середньої освіти,
пройшли відповідне тестування, розподілені на підгрупи та вивчають
англійську мову за окремим навчальним розкладом. Всі інші предмети
викладаються в межах академічних груп. Такий підхід дозволив
суттєво покращити мовну підготовку учасників освітнього процесу.
В свою чергу це є фактором, який сприяє залученню абітурієнтів,
які навчалися в загальноосвітніх школах (класах) з поглибленим
вивченням англійської мови.
Підсумки профорієнтаційної роботи наведені в таблиці 6.
Таблиця 6 Показники формування контингенту здобувачів освіти,
осіб
2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Показник Подано За- Подано За- Подано За- Подано Зарахова
рахова
рахова
рахова
заяв
заяв
заяв
заяв
но
но
но
но

ОС бакалавр
ВСЬОГО 83
70
102
80
133
71
денна
44
32
55
39
101
44
заочна
39
38
47
41
32
27
ОПС фаховий молодший бакалавр
ВСЬОГО 650
292
493
276
769
279
денна
650
292
493
276
769
279
Разом
з них,
733
362
595
356
902
350
денна
694
324
548
315
870
323
заочна
39
38
47
41
32
27

67
50
17

65
48
17

543
543

286
286

610
593
17

341
324
17

14
1.3. Підвищення якості методичного забезпечення навчального
процесу
У звітному періоді методичною радою Бізнес-коледжу,
відділеннями, кафедрами, цикловими комісіями здійснювалася
цілеспрямована робота, метою якої було забезпечення високої якості
навчального процесу. У встановленому порядку розроблялися та
затверджувалися нові навчальні плани, робочі навчальні плани, робочі
навчальні програми дисциплін.
Оновлювалися навчально методичні матеріали, розміщені в
навчальній платформі MOODLE.
Проведена перевірка навчально-методичних комплексів з усіх
дисциплін засвідчила 100% забезпеченість усіх навчальних курсів
осучасненими навчально-методичними забезпеченням.
Навчально методична рада також розглянула і схвалила ряд
навчально методичних матеріалів, підготовлених викладачами Бізнесколеджу.
1.4. Забезпечення практичної підготовки здобувачів освіти
Практична підготовка здобувачів освіти Бізнес-коледжу є однією
з форм організації навчального процесу та обов’язковим компонентом
освітньо-професійних програм для підготовки фахівців всіх освітніх
рівнів. Від якості виконання завдань у період практики залежить
професійне становлення майбутнього фахівця.
Організація виробничої та переддипломної практики здобувачів
освіти Бізнес-коледжу проводиться у напрямах розширення баз
практики з урахуванням розвитку окремих спеціальностей та
контингенту здобувачів освіти, налагодження нових виробничих
стосунків з потенційними роботодавцями, удосконалення навчальнометодичного забезпечення. З метою якісної підготовки майбутніх
фахівців проводиться активна співпраця з такими організаціями як:
Громадська спілка “Черкаси ІТ кластер”, компанія “Аудит Консалтинг
Центр” тощо. Так з ГС “Черкаси ІТ кластер” було домовлено про
можливість проходження студентами за спеціальностями “Інженерія
програмного забезпечення” та “Комп’ютерна інженерія” виробничої
практики у онлайн-форматі у 2021 р.
Суттєвим досягненням у практичній підготовці здобувачів освіти
є забезпечення можливості щодо проходження ними практики за
кордоном. Дані щодо проходження здобувачами освіти практики за
кордоном, починаючи з 2017 року, наведені в таблиці 7.
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Таблиця 7. Проходження здобувачами освіти Бізнес-коледжу
практики за кордоном, осіб5
Країна проходження практики
Рік
проходження
Велика
Латвія Болгарія ФРН Польща
Британія
практики
2017
25
21
3
2018
11
16
4
2019
20
6
2020
-

ВСЬОГО

49
31
26
-

1.5. Оцінювання якості підготовки фахівців
Відповідно з вимогами Закону України “Про вищу освіту” всі
вищі навчальні заклади зобов’язані мати внутрішню систему
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
У звітному навчальному році в Бізнес-коледжі здійснювались
такі заходи з оцінювання та контролю якості підготовки студентів:
- поточні і підсумкові (семестрові) оцінювання знань здобувачів
освіти у відповідності до навчальних планів і робочих програм;
- контрольні роботи із контролю залишкових знань, здійснювані
при підготовці акредитаційних справ;
- директорські контрольні роботи з 4-х предметів у 10 групах;
- оцінювання захисту курсових робіт та звітів з виробничої
практики;
- підсумкове оцінювання випускників на екзаменах і при захисті
кваліфікаційних робіт.
Крім того, вже звичним став моніторинг результатів оцінювання
здобутків здобувачів освіти окремими викладачами.
Результати моніторингу підтверджують задовільний рівень
підготовки фахівців та його відповідність вимогам щодо акредитації.
1.6. Участь здобувачів освіти в олімпіадах та конкурсах.
Здобувачі освіти беруть участь у олімпіадах та конкурсах, як
обласного так і загальноукраїнського масштабів. У 2020 році, у зв’язку
з епідеміологічною ситуацією в Україні, більшість заходів проводилися
в онлайн-режимі. Дані щодо результатів такої участі у 2020 році подані
в таблицях 8, 9а і 9б.
5

У 2020 році у зв'язку з обмеженнями, пов'язаними з поширенням вірусу SARS-CoV-2 (COVID-19),
студенти не мали змоги стажуватися за кордоном, тому практика і стажування за кордоном не
проводилися.
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Таблиця 8. Найкращі результати участі студентів Бізнес-Коледжу
у конкурсах, олімпіадах та фестивалях у 2020 році
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40

П.І.П.
Задорожній Е.О.
Головенко М.Л.
Лагода Л.П.
Хоменко В.
Бурлай Б.С.
Євсєєва О.О.
Бабенко Є.О.
Колісник М.М.
Ковалевська М.
Дацько Ю.
Соломяний Я.
Рожко Д.
Паламарчук В.
Пилипенко М.
Юнак С.
Лисенко В.
Литвиненко Г.
Жикін Я.
Копилець І.
Постоловка Д.
Фесенко В.
Єрьоміна Д.
Степанюк Д.
Рибак Є.
Римський Д.
Левицький Д.
Корнієнко А.
Масол І.
Дорошенко М.В.
Грабович В.В.
Єфіменко О.
Півториста С.
Гетьманець А.
Гетьманець А.
Анічіна Д.
Шевченко М.
Іванова Є.
Огієнко О.
Панченко О.
Тертичний Є.

Захід

Етап/місце

Диплом І ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Всеукраїнська
Диплом ІІІ ст.
інтернетДиплом ІІ ст.
олімпіада “На
Диплом І ст.
урок” (українська
Диплом І ст.
мова)
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом І ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.

Група
1П-18
1П-18
1П-18
1П-18
1П-18
1Д-18
1Д-18
2П-18
1Д-18
1Д-18
2П-18
1П-18
1К-19
1К-19
1К-19
1Д-18
1Д-18
1К-19
1Е-19
1Е-19
1Е-19
1Е-19
1Е-19
1Е-19
2П-19
1К-19
1П-19
1П-19
1П-18
2П-18
1П-18
1Д-19
1Д-18
1Д-18
1Д-20
1Д-20
1Д-20
1Ф-20
1П-20
1П-20
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Продовження таблиці 8.
№
з/п
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

П.І.П.
Погоріла А.
Гончарова А.
Березенко М.
Кучерук Є.
Ігнатенко В.
Настенко В.
Назаренко Я.
Палій Б.
Нога М.
Литовченко В.
Бардадим К.
Олішевич А.М.
Дрозд Д.Б.
Тертишна М.

55.

Соя О.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Азьмук Н.А.
Бузько А.С.
Лагода Л.П.
Кордонська А.
Сіренок Р.
Тромса О.
Пшегорський С.
Лисенко Є.
Слюсар Д.

65.

Йосипенко К.

Захід

Етап/місце
Диплом ІІІ ст.
Диплом І ст.
Диплом І ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІ ст.
Диплом І ст.
Диплом ІІІ ст.
Диплом ІІІ ст.

Регіональний
конкурс “Філософ фінал/ІІІ
і Я”
Всеукраїнський
студентський
конкурс есе “Як
коронавірус вплине
на європейську
інтеграцію та
солідарність:
випробування
кризою, шанси на
оновлення”

фінал

регіон/І
регіон/ІІ
регіон/ІІ
Всеукраїнська
регіон/І
онлайн-гра з
регіон/ІІ
англійської мови
регіон/ІІІ
“Puzzle”, 2020 рік
регіон/І
регіон/ІІІ
регіон/І
Всеукраїнський
конкурс наукових
фінал/І
робіт з економіки
підприємства

Група
1Ф-20
2П-20
2П-20
2П-20
2П-20
2П-20
1П-20
1П-20
1К-19
1К-19
1Е-19
1Т-17
1Т-17
1Т-17

00-19

1П-18
1М-18
1П-18
1П-19
1Д-19
1П-19
1П-19
2Д-19
2К-18
ЕК-18
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Продовження таблиці 8.
№
з/п

П.І.П.

66.

Пентюхова О.

67.

Федорець А.

68.

69.

Захід

Етап/місце

Міжнародний
конкурс наукових
студентських
фінал/І
робіт з
бухгалтерського
обліку та аудиту)
Всеукраїнський
марафон конкурс- фінал/І
огляд мистецтв

Федорець А.

Всеукраїнський
конкурс учнівської
творчості
“Обєднаймося ж,
брати мої”

ІІІ етап/І

Гилюк І.

Лауреат премії
імені Данила
Нарбута

Фінал/І

70.
71.
72.

Шкурко А.О.
Молочко О.Б.
Крюкова А.Д.

73.

Зубрицька А.

Всеукраїнська
онлайн арт-виставкаконкурс “Пандемія:
самозахист,
самосвідомість,
самоізоляція”
Соціальний проект
для студентів
“Scholarship в
Україні”

фінал/ІІ
фінал/ІІІ
фінал/ІІ

фінал/ІІІ

Група

ОО-18

1Д-20

1Д-17
1Д-17
1Д-17

1Е-17
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Таблиця 9а. Порівняльні дані, щодо участі здобувачів освіти Бізнесколеджу в конкурсах, осіб
РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В
КОНКУРСАХ
Кількість учасників, що зайняли призові
місця (І-ІІІ)
Статус конкурсу
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Міжнародний
7
4
1
Всеукраїнський
2
9
Обласний/
10
8
6
13
регіональний
ВСЬОГО
17
12
9
21
Таблиця 9б. Порівняльні дані, щодо участі здобувачів освіти Бізнесколеджу в олімпіадах, осіб
РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ В ОЛІМПІАДАХ
Кількість учасників, що зайняли призові
місця (І-ІІІ)
Статус олімпіади
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Обласна/
18
5
2
регіональна
Всеукраїнська
13
15
17
Інтернет24
33
52
олімпіади
ВСЬОГО
31
44
52
52
Студенти активно провадять наукову діяльність, у 2020 році
більше 80 студентів взяли участь у Міжнародних, Всеукраїнських
наукових конференціях за різними напрямами, мають друковані тези,
сертифікати учасника конференції: Міжнародна науково-практична
конференція “Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права”,
Міжнародна науково-практична конференція "Перспективні напрямки
розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика",
Міжнародна інтернет-конференція “Весняні наукові читання -2020”, ІІ
Міжнародна науково-практична студентська конференція, Теоретичні
аспекти цифрової економіки в сучасних умовах формування
інформаційного суспільства”, Міжнародна науково-практична
конференція “Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки
майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному
просторі”, Міжнародна науково-практична конференція “Економіка,
фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспективи розвитку”,
Всеукраїнська науково-практична конференція “Маркетинг очима
молодих”, Всеукраїнська науково-практична конференція “Сценарії та
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середньостроковий прогноз економічного розвитку країни”,
Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю
“Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне,
майбутнє” тощо.
Студентка кафедри економіки, підприємництва та маркетингу
Катерина Йосипенко стала переможницею Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка
підприємства», який проводився у Київському національному
економічному університеті імені Вадима Гетьмана, та нагороджена
Дипломом І ступеня.
1.7. Стан та розвиток фізичної культури і спорту.
У звітному періоді тенденції розвитку фізичного виховання та
фізкультурно-оздоровчої роботи серед студентської молоді
розглядалися на засіданнях циклових комісій суспільних дисциплін і
фізичного виховання.
Головними критеріями ефективності фізичного виховання
студентів Бізнес-коледжу у звітному періоді були:
- знання та дотримання основ здорового способу життя;
- знання основ організації і методики найбільш ефективних видів
і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на
практиці у своїй фізичній активності;
- знання основ методики оздоровлення та фізичного
удосконалення традиційними й нетрадиційними засобами та методами
фізичної культури;
- знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й
уміння застосовувати їх на практиці;
- набуття стійких навичок до щоденних занять фізичними
вправами у різноманітних раціональних формах.
Щомісячно на засіданнях циклових комісій суспільних
дисциплін і фізичного виховання розглядають питання фізичного
виховання студентів, проведення спортивно-масових заходів,
організації роботи спортивних секцій. До складу комісій входять 7
викладачів.
Заняття з фізичного виховання у 2020 році проводилися згідно з
розкладом в усіх групах обсягом 2 години на тиждень. Викладачі
проводять облік відвідування занять як аудиторних, так і секційних.
Заліки проводилися в кінці семестру і включали наступні вимоги:
фізична підготовка (контрольні нормативи), теоретичні знання.
Враховуючи стан здоров'я сучасної молоді, на засіданні циклової
комісії розглянуті та затвердженні контрольні нормативи для студентів
коледжу.
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Цього року студенти коледжу мали можливість займатися у
спортивних секціях із волейболу, баскетболу, настільного тенісу, мініфутболу, фітнесу. Загальна кількість таких студентів – 74 особи. У
зв’язку із введенням загального карантину збірні команди коледжу
взяли участь у ІV Спортивних іграх Черкаської області серед
навчальних закладів типу: коледжі, технікуми у двох видах змагань –
настільний теніс та шахи.
Із вищезазначених видів спорту місця розподілилися наступним
чином:
- шахи – І місце;
- настільний теніс – ІІ місце.
Заняття з фізичного виховання та спортивних секцій у 2020р.
проводилися в спортивному залі та спортивному майданчику.
У 2020 р. у коледжі було проведено 4 масові фізкультурнооздоровчі заходи, в яких взяли участь 230 студентів:
- спортивне свято «Козацькі розваги»;
- однодобовий піший похід у ліс ( І курс);
- першість коледжу з настільного тенісу та шахів.
Порушень дисципліни і серйозних травмувань під
навчального процесу з фізичного виховання і тренувань не було.

час

Організацією та проведенням усіх змагань у коледжі займається
спортивний клуб “Гермес”.
1.8. Підвищення кваліфікації викладачів
У 2020 році 11 викладачів підвищили (отримали) педагогічні і
кваліфікаційні звання, Ткаченко О.М. продовжує навчання в
аспірантурі Черкаського державного технологічного університету, а
Кузнецова Н.Б. поступила в докторантуру Київського національного
економічного університету ім. В. Гетьмана. Гребенюк А.Ю. завершила
навчання в магістратурі Черкаського державного технологічного
університету (спеціальність “Дизайн”), Орел А.С. продовжує навчання
в магістратурі Черкаського національного університету ім.
Б. Хмельницького (спеціальність «Фізика»).
Заступник директора з НМР доцент Азьмук Н.А. захистила
докторську дисертацію на тему «Стратегічні напрями збалансування
розвитку національного ринку праці та цифрової економіки»
(спеціалізована вчена рада Д 11.151.01 Інституту економіки
промисловості НАН України). Рішенням Атестаційної колегії МОН
України від 26 листопада 2020 року присуджено науковий ступінь
доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та
управління національним господарством».
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Доцент Грілицька А.В. отримала сертифікат рівня В2 володіння
англійською мовою. Викладачі англійської мови Мишенко М.В. та
Гудкова О.Є. пройшли навчання та отримали сертифікат TESOL
(Teaching English for Speakers of Other Languages), який дає право
викладати англійську мову по всьому світу.
Необхідною умовою забезпечення високої якості освітнього
процесу є підвищення кваліфікації викладацького складу. Підвищення
кваліфікації здійснюється педагогічними працівниками щорічно, а
науково-педагогічними працівниками не рідше 1 разу на 5 років. Дані
щодо підвищення кваліфікації викладачів наведені в таблиці 11.
Таблиця 10. Дані щодо підвищення кваліфікації викладачами
Бізнес-коледжу, осіб
Підвищення кваліфікації
2017
1. Курси підвищення кваліфікації
17
(стажування)
2. Навчання:
- в аспірантурі
4
- в докторантурі
3
- здобуття вищої освіти
2
3. Присвоєння кваліфікації
18
(педагогічні звання за результатом
атестації)
4. Захист дисертацій з
1
присудженням наукового ступеня
5. Стажування за кордоном
6

2018
5

2019
62

2020
81

1
1
4

1
2

1
1
1

4

6

8

-

1

1

6

4

1

З 2020 року було змінено умови підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників. У відповідності до
Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників (наказ МОНУ № 800 у редакції від
31.12.2019) 81 педагогічний та науково-педагогічний працівник Бізнесколеджу пройшли підвищення кваліфікації у різних суб’єктів
підвищення кваліфікації: Черкаському обласному інституті
післядипломної освіти педагогічних працівників, Білоцерківському
інституті неперервної професійної освіти ДЗВО “Університет
менеджменту освіти”; пройшли онлайн-курси на освітніх платформах
“Прометеус”, “ЕдЕрА”, “Дія”, “Всеосвіта”, “Є-мова”; брали участь у
Міжнародних, Всеукраїнських семінарах, вебінарах, форумах;
підвищували кваліфікацію шляхом інформальної освіти; міжнародне
стажування на базі освітніх закладів Фінляндії, Словенії, Польщі тощо.
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА.
2.1. Підготовка та атестація педагогічних кадрів вищої
кваліфікації
В Бізнес-коледжі на постійній основі працює 22 науковопедагогічних працівника із вченими ступенями доктор і кандидат наук
та 22 педагогічні працівники з педагогічним званням викладачметодист. За цим показником Бізнес-коледж посідає перше місце серед
технікумів та коледжів України. У 2020 році чотири працівника
нагороджені Подяками МОН України, одному педагогічному
працівнику присуджено державну стипендію для видатних діячів
освіти Указом Президента України.
Доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу
Гмиря В.П. обрана експертом до Національного фонду досліджень
України.
Заступник директора з навчально-методичної роботи, доцент
Азьмук Н.А. приймала участь у роботі групи Черкаської обласної
державної адміністрації з розроблення Стратегії розвитку Черкаської
області на період до 2027 року та планів її реалізації (Розпорядження
Черкаської облдержадміністрації від 02.10.2020 № 625).
Впродовж звітного періоду викладачі підготували та видали 25
навчально-методичних видань, з дисциплін, що викладають та які
впроваджено у навчальний процес, опубліковано 5 колективних
монографій, 37 статей у фахових виданнях, інших виданнях – 8 статей,
опубліковано статей в Scopus, Web of Science – 10, оприлюднено 84 тез
доповідей.
За даними інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика
української науки» 20 науково-педагогічних та педагогічних
працівників мають наукометричний показник Гірша у базі Google
Scholar від 1 до 10. У 2019 році таких викладачів було 15,
максимальний показник Гірша дорівнював 7 тільки у одного викладача
(у 2020 році такий показник, і більше, у чотирьох). Професор
Куклін О.В. входить у ТОП-5, професор Пустовійт Р.Ф., доцент
Гриліцька А.В. – у ТОП-10, а доцент Азьмук Н.А. - у ТОП-15 найбільш
цитованих вчених Черкаської області за галуззю науки (рубрики Google
Scholar) «Економіка».
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2.2. Бібліотека.
Головне завдання бібліотеки Черкаського державного бізнес –
коледжу за звітний період полягало в забезпеченні якісного і
оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного
обслуговування користувачів, сприянні формуванню їх світогляду,
духовного розвитку шляхом популяризації кращих зразків літератури
та мистецтва. Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки бізнес –
коледжу протягом 2019- 2020 навчального року були:
- формування книжкового фонду відповідно до профілю коледжу
та потреб користувачів;
- вивчення потреб та читацьких інтересів викладачів і студентів;
- забезпечення якісного і оперативного бібліотечно бібліографічного обслуговування застосовуючи як традиційні , так і
інноваційні форми роботи;
- вивчення та впровадження в роботу книгозбірні передових
форм бібліотечної діяльності;
- тісна співпраця з бібліотеками міста.
У бібліотеці сформовано універсальний книжковий фонд, який
відповідає освітнім програмам і складається з творів світової класики й
сучасної художньої літератури, наукових видань, навчальнометодичної й педагогічної літератури, довідково -енциклопедичних
видань та книг з інших галузей знань. Забезпечена бібліотека
підручниками.
Загальний фонд бібліотеки – 46.357 примірників.
Художня література – 19.732 примірників.
Навчальна література – 26.625 примірників.
За 2019 -2020 рік бібліотека отримала 1108 екземплярів
підручників з усіх шкільних предметів. Ця партія підручників сприяла
виходу на повний обсяг забезпечення студентів 1 курсу згідно нових
освітніх програм.
Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими підручниками,
навчальними посібниками, художніми виданнями. Бібліотека
оперативно виконує опрацювання документів, що надійшли, веде облік
бібліотечного фонду.
Обслуговує бібліотека Бізнес-коледжу 1039 студентів та 138
співробітників. Працює в режимі читального залу та абонементу. Надає
послуги із ксерокопіювання документів.
Кожного навчального року із студентами 1 курсів денної та
заочної форми навчання проводяться бесіди про правильне
користування бібліотекою та читальним залом.
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3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗАЛУЧЕННЯ
ДО СПІВПРАЦІ ПРОВІДНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА
ЗАРУБІЖНИХ ФАХІВЦІВ ПРАКТИКІВ ТА
НАУКОВЦІВ.
Бізнес-коледж залишається лідером з питань організації
міжнародного співробітництва та залучення грантового фінансування
серед коледжів та академій (інститутів) України.
Протягом звітного періоду Бізнес-коледж взяв участь у таких
міжнародних програмах:
- Програма «Erasmus+»: напрям КА1 (Академічна мобільність
для студентів).
З 03 лютого по 02 липня 2020 року у Вищій школі менеджменту
інформаційних систем (м. Рига, Латвія) за рахунок коштів
Європейського Союзу навчалися та отримували стипендії 4 студента:
Крижановська Анастасія (група № ЕК-19 «Економіка»), Ткаліч Наталія
(група № ОО-19 «Облік і оподаткування»), Гетьман Денис (група №
1К-17 «Комп’ютерна інженері») та Омельченко Олександр (група №
1П-17 «Інженерія програмного забезпечення»).
- Програма малих грантів публічної дипломатії – ОСВІТА
Посольства США в Україні: проект «Рекомендації стосовно вибору
професії для забезпечення академічної доброчесності».
Грантовий проєкт виконувався на базі Бізнес-коледжу з 1 січня
по 31 грудня 2020 року (керівник – професор Олег Куклін, асистент
керівника – доцент Олександр Проценко).
- Програма «Erasmus+»: напрям Жан Моне (керівник – професор
Олег Куклін).
Викладачі Бізнес-коледжу підготували науковий проект та взяли
участь у конкурсі, але грант не отримано.
- Сертифікати, які засвідчують рівень володіння англійською
мовою.
Доцент кафедри обліку та фінансів Грілицька А.В. успішно
склала тест на знання англійської мови за Загально-Європейськими
компетенціями володіння іноземною мовою CERF отримала результат,
що відповідає рівню В2.
- Презентація навчальних та молодіжних програм від культурноінформаційного центру Вікно в Америку, координатор центру WOA
Анна Сергієнко - 24 вересня 2020.
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- Міжнародний науково-практичний семінар «Democracy and its
Values» за участі спікерів зі Сполучених Штатів Америки: Dug Jones,
Juris Doctor, та M. Dujon Johnson, Ph.D., Juris Doctor - 15 вересня 2020.
- Цикл інтерактивних онлайн уроків англійської мови за участю
Dr. Johnson, США, Peace Corps Response - 28 вересня – 20 листопада
2020.
- 21 лютого 2020 року з офіційним візитом Бізнес-коледж
відвідала фахівець з питань освіти Посольства США в Україні пані Віра
Терновська.
- 27 лютого 2020 - Воркшоп із написання мотиваційного есе від
випускниці програми обміну Global UGRAD, за підтримки Посольства
США в Україні, амбасадора організації Education USA Марії
Макаренко.
- Зустріч студентів з командою Ротаракт Черкаси-Smile та її
креативним лідером Денисом Андрущенко про можливості отримання
стипендій на втілення молодіжних проектів від Фонду лідерів: 5
березня 2020.
Участь у міжнародних проектах вимагає від викладачів та
здобувачів освіти володіння англійською мовою, тому у коледжі
створюються всі належні умови для її опанування. Функціонують 3
мовні лабораторії, оснащені сучасним мультимедійним обладнанням,
необхідним для впровадження новітніх методик викладання іноземних
мов. З метою підсилення мотивації створено групи Intermediate, UpperIntermediate та збільшено кількість годин англійської мови до 6 годин
на тиждень. Для впровадження найкращих методик викладання
англійської мови придбано комплекти підручників English File
видавництва Oxford за рівнями Upper-Intermediate, Intermediate.
Працюють додаткові курси з вивчення англійської мови для здобувачів
освіти та викладачів (2 групи) з метою виходу на рівень В2 та
отримання сертифікату. Під час навчання використовуються
підручники провідних британських видань Oxford, Pearson, Express
Publishing.
Співпраця з інформаційно-культурним центром Вікно в Америку
(участь в англомовних заходах).
Участь здобувачів освіти Бізнес-коледжу у Х Всеукраїнській грі
з англійської мови «Puzzle-2020».
Адміністрація Бізнес-коледжу приділяє постійну увагу питанням
осучаснення освітнього процесу та забезпеченню спілкування
здобувачів освіти і викладачів з провідними вітчизняними науковцями,
відомими вітчизняними і закордонними фахівцями-практиками.
У 2020 році було проведено ряд позааудиторних заходів з
професійної орієнтації (табл. 11).

27
Таблиця 11. Календарний план проведення позааудиторних заходів з
профорієнтації
Дата

Тема

Спікер

11.0114.01.2020

Мистецька говірка у
Львові

Ребякова Наталія
Володимирівна - завідувач
відділом мистецтв Обласної
універсальної наукової
бібліотеки ім.Т.Шевченка

21.01.2020

“Україна соборна” відкрита лекція в
рамках плакатного
проекту студентів
відділення дизайну
ЧДБК і ЧНКЦ
КНУТД

Гладун Ольга Дмитрівна директор обласного
художнього музею,
кандидат мистецтвознавства

14.02.2020

ІТ - секрет успіху не
складний

Олександр Котов та Катя
Іванова компанія «SPDUkraine»

19.02.2020

Stud_IT_Open: SMM
в ІТ: від лайка до
SMM-ника

Марина Ставнича
маркетинг-менеджер
компанії Master of Code
Team

27.02. 2020

27.03.2019

5.03. 2020

Воркшоп із написання Марія Макаренко мотиваційного есе
випускниця програми обміну
Global UGRAD, за підтримки
Посольства США в Україні
Stud_IT_Open: Вся
Константин Червяков правда про продажі в комерційний директор і
ІТ
керівний партнер компанії
«Ringostat - Intelligent Call
Tracking»
Презентація
Денис Андрущенко, лідер
можливостей
Ротаракт Черкаси-Smile
отримання стипендій
на втілення
молодіжних проектів
від Фонду лідерів.
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Дата

Тема

Продовження таблиці 11.
Спікер

05.03.2020

Мультимедійний
дизайн в українській
освіті

Опалєв Михайло
Леонідович - завідувач
кафедри мультимедійного
дизайну ХДАДМ, доцент,
кандидат мистецтвознавства

8.04.2020

Онлайн дискусія на
тему: «Навіщо
дизайнеру історія
мистецтв» із
використанням
цифрової платформи
Zoom для викладачів
та студентів
відділення «Дизайн»

Яковець Інна Олександрівна
доктор мистецтвознавства,
доцент, професор кафедри
дизайну ЧДТУ

15.04.2020

Відкрита онлайнлекція “Традиції
писанкарства в
Україні” із
використанням
цифрової платформи
Zoom

Ребякова Наталія
Володимирівна - завідувач
відділом мистецтв Обласної
універсальної наукової
бібліотеки ім.Т.Шевченка

15.09.2020

24.09. 2020

28.09 – 20.11.
2020

Міжнародний науково- Доктора права, професор
практичний семінар
М.Д. Джонсон, США
«Democracy and its
Values»
Презентація
Координатор центру WOA
навчальних та
Анна Сергієнко
молодіжних програм
від культурноінформаційного
центру Вікно в
Америку
Цикл інтерактивних Доктор права, професор
онлайн занять для
Джонсон, США
студентів 2-3 курсів з
поглибленим
вивченням англійської
мови
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Дата

Тема

Продовження таблиці 11.
Спікер

21.10.2020

Презентація компанії Представники компанії:
“Аудит консалтинг
Юлія Горбанова
центр” для групи ОО- Анастасія Вишневська
19

23.10.2020

Презентація компанії Представники компанії:
“Аудит консалтинг
Юлія Горбанова
центр” для групи ОО- Анастасія Вишневська
20, МА-19, МА-20

30.10.2020

Вiдкрита онлайн
зустріч на тему
«Символіка
HALLOWEEN у
візуальному
контенті» із
використанням
цифрової платформи
Zoom для студентів
відділення дизайну

Ребякова Н.В. – завідувач
відділу мистецтв Черкаської
обласної універсальної
наукової бібліотеки
ім.Т.Шевченка

01.12.2020

Вiдкрита онлайн
зустріч на тему
Internatura
INTERLINK

Котов Олександр
INTERLINK

11.12.2020

Хакатон ідей

Masters Academy

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
В Бізнес-коледжі на постійній основі працює 81 педагогічних та
науково-педагогічних працівників, з яких 5 докторів наук та 17
кандидатів наук. Встановлена кваліфікаційна категорія “спеціаліст
вищої категорії” 52 викладачам, в тому числі мають педагогічне звання
“викладач-методист” – 22 особи, “старший викладач” - 8 осіб. Середній
вік викладачів складає 44 роки. Дані щодо виконання викладачами
норм навчального навантаження та співвідношення між кількістю
викладачів і здобувачів освіти подані в таблиці 12а.
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Таблиця 12а. Нормування робочого часу викладачів
Верхня межа
навантаженн
я на 1 ставку
Співвідношення
Загальний
Середня норма
Навчальний
педагогічного
ставок викладачів
обсяг
годин на
/
до контингенту
рік
годин
1 викладача
науковоздобувачів освіти
педагогічного
працівника

2017
2018
2019
2020

46 555
49 021
52 863
45 153

720
720/600
720/600
720/600

613
645
601
579

14
14
13
13

Колектив має всі можливості для подальшого підвищення якості
освітнього процесу, оскільки поряд з молодими педагогічними
працівниками працюють і передають їм досвід викладачі, які мають
значний практичний досвід педагогічної роботи. Тому педагогічний
колектив Бізнес-коледжу здатен швидко впроваджувати освітні новації
не втрачаючи багаторічного педагогічного досвіду.
З метою підвищення якості забезпечення освітнього процесу та
посилення кадрового складу в штат Бізнес-коледжу були прийняті 5
викладачів, в тому числі один доктор технічних наук, доцент та один
кандидат економічних наук. Вісім викладачів закладу освіти мають
сертифікати, які підтверджують володіння англійською мовою на рівні
В2.
Щорічно представники колективу за досягнення в роботі
отримують нагороди/відзнаки, що свідчить про високу оцінку їх
діяльності вищими організаціями і партнерами.
Зокрема, в звітному періоді подяки Міністерства освіти і науки
України отримали: заступник директора з АГР Бондаренко В. М.,
викладачі-методисти Щербина С. І., Шеревеня А. Д., Кацімон О. В.
(накази МОН України № 2-к від 09.01.2020 р. та № 399-к від
02.11.2020 р.). Лауреатом щорічної обласної премії імені Данила
Нарбута серед професійних митців у номінації «За кращу роботу
художника, виконану у різних видах образотворчого та декоративного
мистецтва» став викладач відділення дизайну Гладько М.В.
Числові дані про нагородження інших працівників Бізнесколеджу подані нижче в таблиці 12б.
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Таблиця 12б. Нагородження працівників, осіб
Нагороди/відзнаки
Державні нагороди України
Премії Президента України для
молодих вчених та Верховної
Ради України найталановитішим
молодим ученим, державні
стипендії для видатних діячів
освіти
Відзнаки МОН України
Відзнаки Черкаської обласної
державної адміністрації та
Черкаської обласної ради
Відзнаки Черкаської міської ради
та Черкаського міськвиконкому
Відзнаки Управління освіти і
науки Черкаської обласної
державної адміністрації
Інші відзнаки
Стипендії Президента України
ВСЬОГО

2017
-

2018
-

2019
1

2020
-

1

-

1

1

3

3

3

4

-

1

6

6

-

-

2

3

3

3

5

17
1
24

3
1
10

21
1
37

2
18

У 2020 році черкащани обрали депутатами Черкаської обласної
ради – Олега Кукліна, директора та Черкаської міської ради – Катерину
Холупняк, викладача комп’ютерної інженерії, випускницю Бізнесколеджу. Депутати Черкаської обласної ради обрали членом Президії
обласної ради, головою постійної комісії з питань регламенту,
місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав
людини Кукліна О.В., а Холупняк К.О. обрана головою постійної
комісії з питань гуманітарної та соціальної політики Черкаської міської
ради.

5. ВИХОВНА РОБОТА
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, як комплексна система і цілеспрямована діяльність
навчального закладу, є основою виховної роботи.
За минулий рік у Бізнес-коледжі проведено виховні та культурнорозважальні заходи. Це і екскурсійні поїздки, тематичні зустрічі, круглі
столи, тренінги, відкриті лекції, майстер-класи, конференції,
студентські розважальні акції, а також заходи з використанням різних
форм дистанційної комунікації між учасниками навчально-виховного
процесу.
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Разом з тим особливу увагу привертає ряд масштабних акцій та
проектів.
У січні у Черкаському обласному художньому музеї відбулося
урочисте відкриття виставки плакатів «УКРАЇНА СОБОРНА». У
експозиції представлено 41 роботу студентів та випускників відділення
«Дизайн» Черкаського державного бізнес-коледжу, присвячену 100річчю Соборності України. Автори зобразили найболючіші та
найважливіші для нашої країни проблеми: ставлення до питань
державної мови, заклики до збереження національних та сімейних
цінностей. Центральною темою виставки стали роботи під назвою
«Крим – частина нас» випускниці ЧДБК Лілії Півтористої.
Студентка кафедри економіки, підприємництва та маркетингу
Зубрицька Анастасія, яка навчається у групі № 1Е-17 за спеціальністю
051 «Економіка» взяла участь у IV конкурсі, організованому в рамках
соціального проекту для студентів “Scholarship в Україні” компанією
“Cyber Shark” та ввійшла до складу його фіналістів. 10 січня 2020 р. у
м. Дніпро відбувся захист конкурсних робіт, де Анастасія презентувала
свою аналітичну роботу на тему: “Кращі кейси європейського
страхування: як вони можуть бути корисні Україні?”. За підсумками
конкурсу Зубрицькій Анастасії було присуджено ІІІ місце та грошова
винагорода в розмірі 1000 грн.
Студентка 3 курсу спеціальності “Економіка”, учасниця
молодіжного проекту Бізнес-коледжу «Молодь для молоді» Чорна
Анастасія успішно пройшла відбір та стала учасницею проекту “Твоя
успішна кар'єра” організованого Черкаським обласним молодіжним
ресурсним центром за підтримки Центру розвитку Корпоративної
соціальної відповідальності.
18 лютого до Міжнародного дня рідної мови у Бізнес-коледжі
відбулася презентація студентських проектів на тему: «Іван
Котляревський – Коперник українського слова». Захід був приуроченій
250-ій річниці з дня народження засновника нової української
літератури. Найбільшу цікавість викликали пошукові роботи студентів
про такі відомі твори, як «Енеїда» та «Наталка Полтавка».
У березні було проведено благодійну акцію “Благодійна
допомога на лікування”. По завершенню благодійної акції
працівниками та студентам Черкаського державного бізнес-коледжу
вдалося зібрати 36 тис. 292 грн. на лікування студента Оліфіренка
Владислава в Інституті травматології та ортопедії АМН України у
Києві.
Пандемія COVID-19 внесла зміни у виховну роботу Бінесколеджу. З початком карантину адміністрація, кафедри, відділення,
куратори, соціальні педагоги та вихователі гуртожитку разом зі
студентською радою щодня здійснювали інформування про заходи
щодо запобігання поширенню коронавірусу на всіх доступних
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інформаційних ресурсах: сайті, сторінках та каналах у соціальних
мережах. Було проведено онлайн виховні години на тему:
«Коронавірус: профілактика, інфікування та поширення». Під час
спілкування зі студентами була опрацьована пам’ятка профілактики
інфікування та поширення коронавірусу, змодельовані можливі
життєві ситуації та розглянуті питання щодо зниження ризику
інфікування тощо.
Під час карантину активісти студентської ради активно
долучилися до віртуальних челенджів та розробляли власні, які
пропагують здоровий спосіб життя, мають на меті розкрити
вподобання та таланти молоді, допомагають поділитися своїми
вміннями, знайти нових друзів, правильно дотримуватися умов
карантину, самоізоляції: #stayathome як дотримуватися карантину в
домашніх умовах, #sportquarantine у якому люди під музику в домашніх
умовах займаються спортом, #BeActiveAtHome - ініціатори
запрошують користувачів соціальних мереж ділитися своїми
«рецептами» фізичної активності в умовах карантину, введенного в
багатьох країнах світу через пандемію коронавірусу COVID-19,
#ЗалишайсяВдома, #фотоchellenge.
Одним з улюблених весняних занять для багатьох українців є
виготовлення писанок. Викладачі та студенти відділення дизайну
ЧДБК щорічно напередодні Великодніх свят організовують майстеркласи з писанкарства. Цієї весни спілкування відбулося в форматі – за
допомогою сервісу онлайн-конференцій Zoom. 15 квітня було
проведено відкриту лекцію «Традиції писанкарства в Україні». Слухачі
дізналися про особливості процесу виготовлення писанки, побудову
композиції, символіку орнаменту та мотиви писанок Черкащини.
У формі власних відеоробіт та презентацій поглядів на розвиток
студентського самоврядування, відбувся щорічний онлайн концерт
«Міс ЧДБК-2020». Представники студентської ради розробили
концертну програму, що включала танцювальні, вокальні та
гумористичні виступи, а також презентації своїх ідей щодо
удосконалення форм і методів роботи студентського самоврядування,
розвитку лідерських здібностей, підтримки здорового способу життя.
За рахунок коштів спеціального фонду проводилися додаткові
заняття для здобувачів освіти у гуртках, спортивних секціях,
факультативах та клубах. Функціонують факультативи з англійської
мови та шість спортивних секцій. Працюють клуби професійного
спрямування: студентський маркетинговий клуб, студентський
фінансово-бухгалтерський клуб, економічний «Бізнес-клуб» та клуби
за інтересами: «Молодіжний проект «Молодь для молоді». У закладі
освіти працює гурток естрадної пісні. Діє студентське радіо «Bizz».
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Значна увага приділяється фізичному вихованню здобувачів
освіти. Спортивні команди Бізнес-коледжу приймали активну участь у
IV Спортивних іграх Черкаської області.

6. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ
ЗАБЕЗАПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСКОЛЕДЖУ
Загальна сума фінансування Бізнес-коледжу за загальним і
спеціальним фондами державного бюджету за 2020 рік склала
30 187 278 грн. (табл. 13)
Таблиця 13. Обсяги фінансування
Обсяг фінансування, грн.
Назва
статті
витрат

Заробітна
плата та
нарахування
на неї
Стипендія
Харчування
сиріт
Грошова
допомога
сирота
Матеріальна
допомога
студентам
Медикаменти

2018 рік
Загальний фонд

Спеціальний фонд

12 073 527

3 930 866

ВСЬОГО

Всього

Загальний
фонд

16 004 393 13 148 833

2020 рік

Спеціальний фонд

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

3 808 596

18 957 429

19 691 032

4 206 882

2 3897 914

4 012 621

4 012 621

4 397 665

4 397 665

3 953 375

3 953 375

157 602

157 602

143 262

143 262

177 430

177 430

27 262

27 262

37 959

37 959

73 968

73 968

157 665

157 665

4 800

4 800

Підвищення
кваліфікації
Відрядження
Придбання
матеріалів
Послуги (крім
комунальних)
Придбання
основних
засобів
Комунальні
послуги
Податки і
збори
Інвестиції

2019 рік

555 885

2 990

2 990

4 800

4 800

760

760

4 000

4 000

6 936

6 936

7 000

7 000

7 000

7 000

204 456

204 456

12 441

194 000

206 441

361 310

361 310

85 085

85 085

38 000

72 226

110 226

183 415

183 415

30 590

30 590

164 694

164 694

685 599

1 241 484

549 999

1 200 701

3 809

3 809

5 500

5 500

100 000
889 166

930 594

1 819 760

7 000

7 000

650 702

600 000
16 826 898

4 951 091

21 777 989 20 672 126

5 123 416

25 695 542

24 708 972

5 209 648

Кошторис 2020 року перевищив кошторис 2019 року на 17,48%,
а фінансування Бізнес-коледжу із загального фонду порівняно з
показником 2019 року – на 19,53% і 2018 року – на 46,84%.

30 187 772
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Вартість навчання студентів (контракт, денна форма навчання)
складає від 12900 до 15900 грн. за навчальний рік.
Необхідно відмітити, що за рахунок обласного бюджету були
виділені інвестиції на капітальний ремонт покрівлі навчального
корпусу № 1 в сумі 600 000 грн., всі роботи завершені у грудні 2020
року.
Окремі працівники та студенти закладу вищої освіти отримували
персональні виплати від грантових програм Європейського союзу
«Еразмус+» та Посольства США в Україні. Додаткову заробітну плату
від викладання за сумісництвом у Черкаському НКЦ Київського
національного університету технологій та дизайну виплачували 16
викладачам.
На виконання плану роботи Черкаського державного бізнесколеджу в закладі освіти проведені поточні ремонти, що дало змогу
підготувати навчальний заклад до організованого початку нового 20202021 навчального року без використання коштів державного
фінансування.
Протягом 2020 року було забезпечено своєчасне і повне внесення
платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду,
недопущення заборгованості заробітної плати, сплати податків, зборів
та обов’язкових платежів. Заборгованостей із заробітної плати,
стипендії та орендних платежів не було. Розрахунки в іноземній валюті
не проводились.
Встановлена статистична звітність та інші необхідні відомості
про роботу Бізнес-коледжу подавалися своєчасно в різні державні
органи управління.
Директор, професор

Олег КУКЛІН

Звіт розглянуто, обговорено і схвалено Конференцією трудового
колективу Черкаського державного бізнес-коледжу 28 грудня 2020
року.
Голова конференції
трудового колективу
Черкаського державного
бізнес-коледжу

Віталій ОЛІФІРЕНКО

